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GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SOTIES TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS
1. Apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo paslaugos:
1.1. GMP paslaugos teikiamos ūmiai susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui pacientų
namuose ar kitose jų buvimo vietose;
1.2. GMP paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau ASPĮ), jei
pacientui reikalinga medicininė pagalba viršija tų įstaigų teikiamų paslaugų kompetenciją (slaugos
ir reabilitacijos ligoninės ir kt.);
1.3. Stabilios būklės pacientų pervežimai iš Alytaus ligoninės priėmimo - skubios pagalbos
skyriaus į kitą stacionarinę ASPĮ jeigu greitosios medicinos pagalbos ekipažui, atgabenus pacientą
paaiškėja, kad Alytaus ligoninės priėmimo - skubios pagalbos skyrius pagal savo kompetenciją
negali suteikti pacientui reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;
1.4. Pacientų pervežimai iš Alytaus ligoninės priėmimo - skubios pagalbos skyriaus į namus
po to, kai GMP atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos ir
konstatuojama budinčio gydytojo, kad pacientai gali būti pervežami tik greitosios pagalbos
automobiliu (nevaikštantys ligoniai);
1.5. Pacientų pervežimai iš stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas
teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
1.6. Užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų
pervežimai nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau gydyti ir / ar tirti;
1.7. Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų
privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą
patvirtinančius dokumentus pervežimai iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;
1.8. Pacienčių pervežimai iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar
gręsiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.
2. Mokamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas, kuriomis gali pasinaudoti fiziniai
ir juridiniai asmenys:
2.2. Pacientų pervežimai iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą ASPĮ tolimesniam gydymui (už
paslaugą moka siunčiančioji ASPĮ pagal sudarytą sutartį su GMP);
2.3. Pacientų pervežimai iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms ar gydomosioms
procedūroms atlikti, jei pervežimai būtini dėl paciento sveikatos būklės. Indikacijas privalo
suderinti siunčiančioji ir priimančioji įstaigos (už paslaugą moka siunčiančioji ASPĮ pagal
sudarytą sutartį su GMP);
2.4. Pacientų pervežimai iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jeigu tai
būtina dėl paciento sveikatos būklės. Indikacijas nustato siunčianti ASPĮ (už paslaugą moka
siunčianti ASPĮ pagal sudarytą sutartį su GMP);
2.5. Pacientų transportavimas jų pačių ar namiškių prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento
sveikatos būklės (už paslaugą moka pacientas ar namiškiai);
2.5.1. Šios paslaugos įkainis - 1 val. - 62,90 Lt (18,22 EUR) + l km - 0,86 Lt (0,25 EUR)
(mokestis skaičiuojamas nuo pervežimo metu užtrukto laiko, pridedant nuvažiuotus
kilometrus).

